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Asia: Vetoomus nro 0080/2006, José Camacho, Portugalin kansalainen, (Federatie van 
de Portuguese Gemeenschap in Nederlandin puolesta,) työntekijöiden oikeuksien 
väitetyistä rikkomisista Alankomaissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää Alankomaiden viranomaisten syyllistyneen unionin kansalaisten 
perusoikeuksien ja -vapauksien rikkomiseen perimällä työntekijöiltä erityisen korkeat maksut 
asiakirjoista, joilla vahvistetaan heidän oleskeluoikeutensa. Vetoomuksen esittäjä korostaa, 
että sijoittautumiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvää jäsenvaltioiden kansalaisten 
liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta annetun 
neuvoston direktiivin 73/148/ETY mukaisesti jäsenvaltioiden kansalaisille oleskelua varten 
annettavat asiakirjat on annettava ja uudistettava maksutta tai hintaan, joka ei ylitä 
kansalaisille myönnettävistä henkilötodistuksista perittäviä maksuja ja veroja. Näitä 
säännöksiä sovelletaan myös oleskelua varten annettavien asiakirjojen myöntämisessä ja 
uudistamisessa tarvittaviin asiakirjoihin ja todistuksiin. Vetoomuksen esittäjä viittaa myös 
portugalilaisiin kausityöläisiin Alankomaissa kohdistuvaan riistoon, kun heidät ottavat 
palvelukseen työtä tarjoavat valefirmat. Tämän vuoksi hän pyytää Euroopan parlamenttia 
osaltaan varmistamaan, että Alankomaissa noudatetaan työvoiman vapaata liikkuvuutta ja 
työntekijöiden oikeuksia koskevia unionin periaatteita.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. toukokuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä toimii Alankomaiden portugalilaisen yhteisön kattojärjestön Federação 
da Comunidade Portuguesa na Holanda (FCPH) puolesta ja pyytää asioihin puuttumista 
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kahdessa seikassa. Ensimmäinen seikka koskee oleskelua varten tarvittavien asiakirjojen 
korkeita kustannuksia. Toinen seikka koskee väitettä portugalilaisiin kausityöläisiin 
Alankomaissa kohdistuvasta riistosta. Viimeksi mainittu koskee kausityöntekijöitä, jotka 
valetyönvälitystoimistot tai häikäilemättömät välittäjät palkkaavat töihin. Näillä 
portugalilaisilla työntekijöillä ei ole vapautta eikä yksityisyyttä. Heitä uhkaillaan ja heidän 
kimppuunsa hyökätään eikä heille makseta täysimääräisesti heille kuuluvia maksuja.

– Oleskelua varten tarvittavien asiakirjojen korkeita kustannuksia koskevia huomautuksia

Komissio on tietoinen nyt käsiteltävänä olevassa vetoomuksessa esitetyistä ongelmista. Ne 
koskevat EU:n kansalaisilta ja heidän perheenjäseniltään oleskeluluvan myöntämisen 
yhteydessä Alankomaissa perittäviä maksuja. 

Komissio katsoo, että nämä maksut, riippumatta niiden luonteesta ja nimityksestä ("leges", 
hallintomaksu, asiakirjojen käsittelymaksu, toimitusmaksu jne.) eivät saa ylittää maksuja ja 
kustannuksia, jotka koituvat Alankomaiden viranomaisten maan kansalaisille myöntämistä 
henkilötodistuksista. 

Komissio kääntyi Alankomaiden viranomaisten puoleen ja pyysi selvitystä EU:n kansalaisille 
ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävistä oleskeluluvista perittävistä maksuista ja 
kustannuksista. Koska Alankomaiden viranomaisilta saatu vastaus ei tyydyttänyt komissiota, 
komissio päätti aloittaa EY:n perustamissopimuksen 226 artiklaan perustuvan menettelyn.

– Arvio työehtoihin liittyvistä kysymyksistä, tilapäiset työntekijät mukaan luettuina

Kun työntekijä siirtyy työskentelemään jäsenvaltiosta toiseen, hänellä on yleensä kaksi 
mahdollisuutta. Hän voi käyttää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella, ryhtyy 
työsuhteeseen jäsenvaltiossa ja tulee pysyvästi tai tilapäisesti osaksi kyseisen jäsenvaltion 
työvoimaa. Tässä tapauksessa yksittäiseen työsuhteeseen sovelletaan Rooman 
yleissopimusta1.
Jolleivät osapuolet ole valinneet sopimukseen sovellettavaa lakia ja jollei kaikista olosuhteista 
ilmene, että työsopimus liittyy läheisemmin johonkin toiseen valtioon, työsopimuksiin 
sovelletaan yleissopimuksen mukaan sen valtion lakia, jossa työntekijä tavallisesti 
työskentelee sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai sen toimipaikan sijaintivaltion lakia, joka 
on ottanut työntekijän työhön, jos hän ei tavallisesti työskentele ainoastaan yhdessä valtiossa. 

Osapuolten työsopimuksessa tekemä lainvalinta ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että 
työntekijä menettäisi sen lain pakottavin säännöksin hänelle annetun suojan, jota ilman 
lainvalintaa sovellettaisiin tämän yleissopimuksen nojalla.

Yleensä nyt käsiteltävän olevan kaltaisissa tapauksissa sovellettaisiin Alankomaiden lakia, 
millä tarkoitetaan kaikkea työlainsäädäntöä ja sovellettavia työehtosopimuksia. 
                                               
1 Sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen (konsolidoitu 
versio) 6 artikla – EYVL C 27, 26.1.1998, s. 34–46. Korostettakoon, että Rooman yleissopimus on Euroopan 
talousyhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolten allekirjoittama kansainvälinen oikeusväline. Se ei ole 
suppeasti sovellettuna yhteisön oikeusväline. Tämän vuoksi yleissopimusta sovelletaan vasta, kun se on 
ratifioitu. Näin ollen se on voimassa kaikissa ”vanhoissa” jäsenvaltioissa ja tulee asteittain voimaan unioniin 
vuonna 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa.
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Lainsäädännön eri osista saa tietoja viranomaisilta ja/tai työmarkkinaosapuolilta. Useimmissa 
jäsenvaltioissa tietoja työlainsäädännöstä saa mm. monikielisiltä verkkosivuilta. Kyseessä on 
kuitenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia, eikä yhteisön lainsäädännössä velvoiteta 
jäsenvaltiota toimimaan näin. 
Muistettakoon, että EY:n perustamissopimuksen 39 artiklan mukaan toisessa jäsenvaltiossa 
työskentelevää EU:n kansalaista on kohdeltava aivan samalla tavalla kuin hänen 
työtovereitaan, jotka ovat kyseisen valtion kansalaisia, muun muassa työolojen suhteen 
(esimerkiksi maksuissa, irtisanomisissa ja uudelleen työhön otettaessa, koulutuksessa).
Työntekijän toinen mahdollisuus siirtyä työskentelemään jäsenvaltiosta toiseen on, että hänet 
lähetetään sinne työhön palvelun tarjoamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa työntekijän ottaa 
palvelukseen toisessa valtiossa työskentelyn ajaksi isäntävaltioon sijoittautunut työnantaja, ja 
hänet lähetetään tilapäisesti suorittamaan palvelu toisen jäsenvaltion alueelle. Tässä 
tapauksessa voidaan soveltaa direktiiviä 96/71/EY1. 

Direktiivissä 96/71/EY säädetään, että jäsenvaltion alueelle työhön lähetetylle työntekijälle 
taataan kyseisessä direktiivissä säädetyt työehdot ja/tai työolot työskentelyvaltion lain ja/tai 
yleisesti sovellettaviksi julistettujen työehtosopimusten mukaisesti työsuhteeseen 
sovellettavasta lainsäädännöstä riippumatta. Direktiivissä säädetään seuraavista työehdoista ja 
työoloista: enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat, palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto, 
vähimmäispalkat, työntekijöitä koskevat ehdot, työturvallisuus, työterveys ja työhygienia, 
raskaana olevien naisten ja äskettäin synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten työehtoihin 
ja -oloihin sovellettavat suojatoimenpiteet, miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sekä muut 
syrjintäkieltoa koskevat säännökset. 

Lisäksi direktiivissä 96/71/EY velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet, 
jotta työehtoja ja -oloja koskevat tiedot olisivat yleisesti työntekijöiden ja palvelujen tarjoajien 
saatavilla. Toimenpiteet käsittävät muun muassa monilla kielillä julkaistavia esitteitä ja 
tiedotteita sekä internetsivustoja. Niitä kuvataan 4. huhtikuuta 2006 annetussa komission 
valmisteluasiakirjassa.2

Komissio on toteuttanut monia muita toimia parantaakseen tiedonvaihtotilannetta. Komission 
4. huhtikuuta 2006 antamassa tiedonannossa3 jäsenvaltioita kehotetaan muun muassa 
parantamaan tietojen saatavuutta.

Työskentelyjäsenvaltion viranomaiset ovat vastuussa työlainsäädäntönsä noudattamisen 
valvonnasta ja täytäntöönpanosta siitä riippumatta, onko työntekijä lähetetty toiseen 
jäsenvaltioon vai kuuluuko hän (tilapäisesti) toisen jäsenvaltion työvoimaan. 

Alankomaissa työskentelevien portugalilaisten kausityöläisten ongelma otettiin esiin 
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden teknisen komitean kokouksessa 22. helmikuuta 2006. 
Kyseisten jäsenvaltioiden viranomaiset kertoivat olevansa tietoisia ongelmasta ja tekevänsä 
yhteistyötä sen ratkaisemiseksi. Samanaikaisesti Alankomaissa on tutkittu asiaa, ja 
Alankomaiden ja Portugalin välillä on käyty poliittisia ja menettelytapakeskusteluja ja 
                                               
1 Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, EYVL L 18, 
21.1.1997, s. 1.
2 SEC(2006) 439.
3 KOM(2006) 159 lopullinen.
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vaihdettu tietoja. 

Vetoomuksen esittäjän suosituksesta, jonka mukaan kaikkien työsopimusten olisi täytettävä 
tietyt vaatimukset muun muassa sopimuksen laadintakielen tai -kielten osalta, on todettava, 
ettei yhteisön lainsäädännössä ole tällaisia vaatimuksia. On kuitenkin lisättävä, että 
direktiivin 91/533/ETY1 mukaan jokaiselle palkatulle työntekijälle on annettava asiakirja, 
josta käyvät ilmi hänen työsopimuksensa tai työsuhteensa olennaiset kohdat ja josta ilmenevät 
vähintään osapuolten henkilöllisyys, työn luonne, palkan perusosan suuruus ja muut palkan 
osat sekä säännöllisen työpäivän tai työviikon pituus. Ulkomailla työskenteleville 
työntekijöille annettavia tietoja ovat muun muassa tarvittaessa ulkomailla saatavat rahalliset 
edut tai luontaisedut ja tarvittaessa työntekijän kotiuttamista säätelevät ehdot. Kansallisten 
viranomaisten tehtävänä on valvoa kansallisia sääntöjä, joilla direktiivi saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. 

Saatujen tietojen perusteella on mahdotonta päätellä, kuuluuko portugalilaisten työntekijöiden 
tilanne direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan. Tämän vuoksi pyydetään lisätietoja erityisesti 
siitä, ketkä ovat kyseisten portugalilaisten työntekijöiden nykyiset työnantajat, mikä on heidän 
sijoittautumisvaltionsa ja mikä suhde nykyisillä työnantajilla on portugalilaisia työntekijöitä 
työhön palkkaaviin henkilöihin tai yhtiöihin.

Komissio pitää vetoomusvaliokunnan ajan tasalla tilanteen kehityksestä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008

– Oleskelua varten tarvittavien asiakirjojen korkeita kustannuksia koskevia huomautuksia

Komissio on tietoinen nyt käsiteltävänä olevassa vetoomuksessa esitetyistä ongelmista. Ne 
koskevat EU:n kansalaisilta ja heidän perheenjäseniltään oleskeluluvan myöntämisen 
yhteydessä Alankomaissa perittäviä maksuja. 

Komissio katsoo, että nämä maksut, riippumatta niiden luonteesta ja nimityksestä (”leges”, 
hallintomaksu, asiakirjojen käsittelymaksu, toimitusmaksu jne.) eivät saa ylittää maksuja ja 
kustannuksia, jotka koituvat Alankomaiden viranomaisten maan kansalaisille myöntämistä 
henkilötodistuksista. 

Komissio kääntyi Alankomaiden viranomaisten puoleen ja pyysi selvitystä EU:n kansalaisille 
ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävistä oleskeluluvista perittävistä maksuista ja 
kustannuksista. Koska Alankomaiden viranomaisilta saatu vastaus ei tyydyttänyt komissiota, 
se päätti aloittaa EY:n perustamissopimuksen 226 artiklaan perustuvan menettelyn.

– Arvio työehtoihin liittyvistä kysymyksistä, tilapäiset työntekijät mukaan luettuina

Kun työntekijä siirtyy työskentelemään jäsenvaltiosta toiseen, hänellä on yleensä kaksi 
mahdollisuutta. Hän voi käyttää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella, ryhtyä 
työsuhteeseen jäsenvaltiossa ja tulla pysyvästi tai tilapäisesti osaksi kyseisen jäsenvaltion 

                                               
1 Työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista 
14 päivänä lokakuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi, EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32.
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työvoimaa. Tässä tapauksessa yksittäiseen työsuhteeseen sovelletaan Rooman 
yleissopimuksella1 määrättyä lainsäädäntöä.
Jolleivät osapuolet ole valinneet sopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja jollei kaikista 
olosuhteista ilmene, että työsopimus liittyy läheisemmin johonkin toiseen valtioon, 
työsopimuksiin sovelletaan yleissopimuksen mukaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa 
työntekijä tavallisesti työskentelee sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai sen toimipaikan 
sijoittautumisvaltion lainsäädäntöä, joka on ottanut työntekijän työhön, jos hän ei tavallisesti 
työskentele ainoastaan yhdessä valtiossa. 

Osapuolten työsopimuksessa tekemä lainvalinta ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että 
työntekijä menettäisi suojan, joka hänelle on myönnetty sen lainsäädännön pakottavin 
säännöksin, jota ilman lainvalintaa sovellettaisiin yleissopimuksen nojalla.

Yleensä nyt käsiteltävänä olevan kaltaisissa tapauksissa sovellettaisiin Alankomaiden 
lainsäädäntöä, millä tarkoitetaan kaikkea työlainsäädäntöä ja sovellettavia työehtosopimuksia. 
Lainsäädännön eri osista saa tietoja viranomaisilta ja/tai työmarkkinaosapuolilta. Useimmissa 
jäsenvaltioissa tietoja työlainsäädännöstä on tarjolla muun muassa monikielisillä 
verkkosivuilla. Kyseessä on kuitenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia, eikä 
yhteisön lainsäädännössä velvoiteta jäsenvaltioita toimimaan näin.
Muistettakoon, että EY:n perustamissopimuksen 39 artiklan mukaan toisessa jäsenvaltiossa 
työskentelevää EU:n kansalaista on kohdeltava aivan samalla tavalla kuin hänen 
työtovereitaan, jotka ovat kyseisen valtion kansalaisia, muun muassa työolojen suhteen 
(esimerkiksi maksuissa, irtisanomisissa ja uudelleen työhön otettaessa sekä koulutuksessa).
Työntekijän toinen mahdollisuus siirtyä työskentelemään jäsenvaltiosta toiseen on, että hänet 
lähetetään sinne työhön palvelun tarjoamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa työntekijän ottaa 
palvelukseen toisessa valtiossa työskentelyn ajaksi isäntävaltioon sijoittautunut työnantaja, ja 
hänet lähetetään tilapäisesti suorittamaan palvelu toisen jäsenvaltion alueelle. Tässä 
tapauksessa voidaan soveltaa direktiiviä 96/71/EY2.

Direktiivillä 96/71/EY säädetään, että jäsenvaltion alueelle tilapäisesti työhön lähetetylle 
työntekijälle taataan kyseisessä direktiivissä säädetyt työehdot ja/tai työolot 
työskentelyvaltion lain ja/tai yleisesti sovellettaviksi julistettujen työehtosopimusten 
mukaisesti työsuhteeseen sovellettavasta lainsäädännöstä riippumatta. Direktiivillä säädetään 
seuraavista työehdoista ja työoloista: enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat, palkallisten 
vuosilomien vähimmäiskesto, vähimmäispalkat, työvoiman vuokraaminen, työturvallisuus, 
työterveys ja työhygienia, raskaana olevien naisten ja äskettäin synnyttäneiden naisten sekä 
lasten ja nuorten työehtoihin ja -oloihin sovellettavat suojatoimenpiteet, miesten ja naisten 
tasa-arvoinen kohtelu sekä muut syrjintäkieltoa koskevat säännökset. 

                                               
1 Sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen (konsolidoitu 
versio) 6 artikla – EYVL C 027, 26.1.1998, s. 34–46. Korostettakoon, että Rooman yleissopimus on 
kansainvälinen sopimus, jonka ovat allekirjoittaneet Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 
sopimuspuolet. Se ei suppeasti tulkittuna kuulu yhteisön säännöstöön. Tämän vuoksi yleissopimusta voidaan 
soveltaa ainoastaan, kun se on ratifioitu. Näin ollen se on voimassa kaikissa ”vanhoissa” jäsenvaltioissa ja tulee 
voimaan asteittain unioniin vuonna 2004 liittyneissä valtioissa.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon, EYVL L 18, 
21.1.1997, s. 1.
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Lisäksi direktiivillä 96/71/EY jäsenvaltiot velvoitetaan toteuttamaan asianmukaiset 
toimenpiteet, jotta työehtoja ja -oloja koskevat tiedot olisivat yleisesti työntekijöiden ja 
palvelujen tarjoajien saatavilla. Toimenpiteet käsittävät muun muassa monilla kielillä 
julkaistavia esitteitä ja tiedotteita sekä internetsivustoja. Niitä kuvataan 4. huhtikuuta 2006 
annetussa komission valmisteluasiakirjassa1.

Komissio on toteuttanut monia muita toimia parantaakseen tiedonvaihtotilannetta. Komission 
4. huhtikuuta 2006 antamassa tiedonannossa2 jäsenvaltioita kehotetaan muun muassa 
parantamaan tietojen saatavuutta.

Työskentelyjäsenvaltion viranomaiset ovat vastuussa työlainsäädäntönsä noudattamisen 
valvonnasta ja täytäntöönpanosta siitä riippumatta, onko työntekijä lähetetty toiseen 
jäsenvaltioon vai kuuluuko hän (tilapäisesti) toisen jäsenvaltion työvoimaan. 

Alankomaissa työskentelevien portugalilaisten kausityöläisten ongelma otettiin esiin 
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden teknisen komitean kokouksessa 22. helmikuuta 2006. 
Kyseisten jäsenvaltioiden viranomaiset kertoivat olevansa tietoisia ongelmasta ja tekevänsä 
yhteistyötä sen ratkaisemiseksi. Tämän jälkeen asiaa on tutkittu Alankomaissa, ja 
Alankomaiden ja Portugalin välillä on käyty keskusteluja poliittisella ja teknisellä tasolla. 
Lisäksi on vaihdettu tietoja.

Kysymys otettiin esiin uudestaan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden teknisen komitean 
kokouksessa 18. joulukuuta 2007. Portugalin valtuuskunta totesi yhteistyön Alankomaiden 
valtuuskunnan kanssa sujuneen erinomaisesti ja näiden kahden maan välisen yhteistyön ja 
tutkimusten olleen erittäin tehokkaita. Alankomaiden ja Portugalin sosiaali- ja työministerit 
allekirjoittivat syyskuussa 2007 yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyöstä, joka koskee rajat 
ylittävään työhön ja palveluihin sekä sosiaaliavustusten myöntämiseen liittyvien 
sosiaalipoliittisten sääntöjen täytäntöönpanoa. Lisäksi todettiin, ettei ongelmien 
olemassaolosta ollut riittävästi todisteita.

Alankomaiden valtuuskunta ilmoitti, että SIED-selvitys oli valmistunut mutta ongelman 
todellista luonnetta oli vaikea määritellä, koska uhrit eivät ole tehneet kanteluita.

Vetoomuksen esittäjä suosittelee, että kaikkien työsopimusten olisi täytettävä tietyt 
vaatimukset, joita ovat muun muassa sopimuksen laadintakieli tai -kielet. Tämän suosituksen 
osalta on todettava, ettei yhteisön lainsäädännössä ole tällaisia vaatimuksia. On kuitenkin 
lisättävä, että direktiivin 91/533/ETY3 mukaan jokaiselle palkatulle työntekijälle on annettava 
asiakirja, josta käyvät ilmi hänen työsopimuksensa tai työsuhteensa olennaiset kohdat ja josta 
ilmenevät vähintään osapuolten henkilöllisyys, työn luonne, palkan perusosan suuruus ja 
muut palkan osat sekä säännöllisen työpäivän tai työviikon pituus. Ulkomailla 
työskenteleville työntekijöille annettavia tietoja ovat muun muassa tarvittaessa ulkomailla 
saatavat rahalliset edut tai luontaisedut ja tarvittaessa työntekijän kotiuttamista säätelevät 
ehdot. Kansallisten viranomaisten tehtävänä on valvoa kansallisia sääntöjä, joilla direktiivi 

                                               
1 SEC(2006) 439.
2 KOM(2006) 159 lopullinen.
3 Neuvoston direktiivi, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille 
työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista, EYVL L 288, 18.10.1991. s. 32.
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saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

Saatujen tietojen perusteella on mahdotonta päätellä, kuuluuko portugalilaisten työntekijöiden 
tilanne direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan. Tämän vuoksi pyydetään lisätietoja, erityisesti 
siitä, ketkä ovat kyseisten portugalilaisten työntekijöiden nykyiset työnantajat, mikä on 
työnantajien sijoittautumisvaltio ja mikä suhde nykyisillä työnantajilla on portugalilaisia 
työntekijöitä työhön palkkaaviin henkilöihin tai yhtiöihin.

Komissio katsoo, että Alankomaiden ja Portugalin viranomaisten välisellä 
yhteisymmärryspöytäkirjalla ja hallinnollisella yhteistyöllä saadaan aikaan tehokkaat 
työehtoja koskevat puitteet yhteisön lainsäädännön rikkomisen välttämiseksi myös tilapäisten 
työntekijöiden osalta. Muita kanteluja ei ole esitetty.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Direktiiviä 96/71/EY koskevia lisähuomautuksia

Vetoomuksen esittäjä toteaa Euroopan parlamentille lähettämässään kirjeessä, että hän on 
mielestään antanut mahdollisimman paljon tietoja työoloista ja sosiaalisista näkökohdista. 
Hän myöntää kuitenkin, ettei mahdollisesti ole toimittanut kaikkia asiaankuuluvia tietoja, 
koska hän ei tuntenut palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annettua direktiiviä 96/71/EY1.

Komissio haluaa tässä yhteydessä muistuttaa, että lähetetty työntekijä ja siirtotyöläinen ovat 
kaksi eri tilannetta. "Lähetetty työntekijä" on työssä yhdessä EU:n jäsenvaltiossa, mutta hänen 
työnantajansa lähettää hänet tilapäisesti työskentelemään toiseen jäsenvaltioon. Palvelun 
tarjoaja voi esimerkiksi voittaa sopimuskilpailun toisessa maassa ja lähettää omat 
työntekijänsä sinne täyttämään sopimuksen velvoitteet. Tällaisesta rajat ylittävästä palvelujen 
tarjoamisesta, jossa työntekijät lähetetään työhön toiseen jäsenvaltioon, kuin missä he 
tavallisesti työskentelevät, juontuu erillinen työntekijöiden luokka eli "lähetetyt työntekijät". 
Siirtotyöläiset, jotka matkustavat toiseen jäsenvaltioon hakemaan ja tekemään töitä, eivät 
sisälly tähän luokkaan.

Jotta lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia ja työoloja voitaisiin suojella koko Euroopan 
unionissa ja jotta ulkomaiset palvelun tarjoajat eivät pystyisi alittamaan paikallisten palvelun 
tarjoajien tarjouksia alempitasoisten työehtojen takia, työntekijöiden lähettämistä koskevassa 
direktiivissä on määritetty tärkeimmät pakolliset työehtoihin ja -oloihin liittyvät säännöt, joita 
on sovellettava toiseen jäsenvaltioon työhön lähetettävään työntekijään. Säännöt vastaavat 
paikallisten työntekijöiden työehtoja vastaanottavassa jäsenvaltiossa (eli siinä, jonne 
työntekijät lähetetään työhön).

Ajatuksena on, että jos jäsenvaltiolla on tietyt työehtoja ja -oloja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, niitä on sovellettava myös kyseiseen valtioon lähetettyihin 
työntekijöihin. Direktiivin mukaan vähimmäisehdoista ja -oloista on joko säädettävä lailla 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon, EYVL L 18, 
21.1.1997, s. 1.
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ja/tai niistä on sovittu yleisesti sovellettavalla työehtosopimuksella (eli työehtosopimuksella, 
jota kaikkien yritysten tietyllä alueella ja kyseisessä ammatissa tai kyseisellä toimialalla on 
noudatettava). Direktiivillä säädetään seuraavista työehdoista ja -oloista: enimmäistyöajat ja 
vähimmäislepoajat, palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto, vähimmäispalkat, yritysten 
käyttöön asettamia työntekijöitä koskevat ehdot, työturvallisuus, työterveys ja työhygienia, 
raskaana olevien naisten ja äskettäin synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten työehtoihin 
ja -oloihin sovellettavat suojatoimenpiteet ja miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sekä 
muut syrjintäkieltoa koskevat säännökset. 

Lisäksi direktiivi 96/71/EY velvoittaa jäsenvaltiot toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet, jotta 
työehtoja ja -oloja koskevat tiedot olisivat yleisesti työntekijöiden ja palvelun tarjoajien 
saatavilla. Toimenpiteet käsittävät muun muassa monilla kielillä julkaistavia esitteitä ja 
tiedotteita sekä internetsivustoja. Niitä kuvataan 4. huhtikuuta 2006 hyväksytyssä komission 
valmisteluasiakirjassa.1

Komissio on toteuttanut monia muita toimia parantaakseen tiedonvaihtotilannetta. Komission 
4. huhtikuuta 2006 antamassa tiedonannossa2 jäsenvaltioita kehotetaan muun muassa 
parantamaan tietojen saatavuutta.

Seuraavilla tiedoilla täydennetään työntekijöiden lähettämisestä annettua direktiiviä koskevia 
tietoja, jotka on jo toimitettu vetoomusvaliokunnalle.

Komissio antoi kesäkuussa 2007 tiedonannon "Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva 
työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon: mahdollisuuksista täysi hyöty ja 
työntekijöille taattu suoja"3 sekä siihen liittyvän valmisteluasiakirjan4. Komissio katsoi 
tuolloin, että tarvittiin pikaisia toimia palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanossa, soveltamisessa ja valvonnassa ilmenneiden puutteiden korjaamiseksi. 
Päätelmä perustui laajaan seurantaan, joka oli käynnistetty vuonna 2006 annetun tiedonannon 
perusteella (Komission tiedonanto suuntaviivoista, jotka koskevat palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon, 
KOM(2006) 159, 4. huhtikuuta 2006). Seuranta osoitti, että monet jäsenvaltiot luottavat 
pelkästään kansallisiin toimenpiteisiin ja välineisiin palvelun tarjoajien seurannassa. Tämän 
vuoksi ne eivät aina vaikuta toimivan sen enempää mainitun direktiivin kuin EY:n 
perustamissopimuksen 49 artiklan mukaisesti (Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan 
mukaan). Tilanne saattaa liittyä hallinnollisen yhteistyön tosiasialliseen puuttumiseen, 
jatkuvasti epätyydyttävään tietojen saantiin ja rajojen yli tapahtuvan valvonnan ongelmiin –
ellei peräti tilanne johdu näistä seikoista.

Euroopan komissio antoi 3. huhtikuuta 2008 suosituksen tiivistetystä hallinnollisesta 
yhteistyöstä, joka koskee palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden 
lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon5. Kyseessä on ensimmäinen kesäkuun 2007 

                                               
1 SEK(2006) 439.
2 KOM(2006)0159 lopullinen.
3 KOM(2007)0304 lopullinen.
4 SEC(2007)0747.
5 EUVL C 85, 4.4.2008, s. 1. Suositus sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä C 89, 10.4.2008, s. 18.
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tiedonannossa harkituista käytännön jatkotoimista. Suosituksessa esitetään joukko käytännön 
toimia voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanon, soveltamisen ja täytäntöönpanon 
valvonnan puutteiden korjaamiseksi. Siinä vaaditaan erityisesti entistä tehokkaampaa 
tietojenvaihtoa, tietojen entistä parempaa saatavuutta ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa.

Tiivistetystä hallinnollisesta yhteistyöstä 3. huhtikuuta 2008 annetun komission suosituksen ja 
neuvoston 9. kesäkuuta tekemien päätelmien mukaisesti komissio on perustanut 
työntekijöiden lähettämistä käsittelevän asiantuntijakomitean, jonka tavoitteena on tehostaa 
hallinnollista yhteistyötä ja kehittää käytännön aloitteita tietojen ja hyvien toimintatapojen 
vaihdon helpottamiseksi. Asiantuntijakomitea kokoontui ensimmäisen kerran 
25. maaliskuuta 2009. 

Jatkotoimena komissio käynnistää tänä vuonna kaksi tutkimusta työntekijöiden lähettämistä 
koskevan direktiivin soveltamisesta kaikissa jäsenvaltioista, oikeudelliset näkökohdat mukaan 
luettuina. Tutkimuksissa keskitytään aloille, joilla on runsaasti lähetettyjä työntekijöitä. 
Lisäksi komissio antaa ehdotuspyynnön, jolla pyritään edistämään sidosryhmien välistä 
tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihtoa.

Työmarkkinaosapuolet ovat komission ja neuvoston puheenjohtajavaltion yhteisen pyynnön 
perusteella sopineet tekevänsä yhteisen analyysin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomioiden seurauksista. Sitä koskevat kokoukset ovat jo käynnistyneet.

Oleskelua varten tarvittavien asiakirjojen kustannuksia koskevia lisähuomautuksia 

Komissio on arvioinut direktiivin 2004/38 täytäntöön panemiseksi annettua Alankomaiden 
lainsäädäntöä (kuten muutettua ulkomaalaislakia (Vreemdelingenwet), ulkomaalaisasetusta 
(Voorschrift Vreemdelingen) ja ulkomaalaismääräystä (Vreemdelingenbesluit) ja todennut, 
että tarvittavat muutokset on tehty, jotta Alankomaiden lainsäädäntö olisi yhteisön lain 
mukaista. 

Alankomaiden vuoden 2000 ulkomaalaisasetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, 
3.34h artiklalla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2004/38 25 artiklan 
2 kohta. Artiklan mukaan ulkomaiden kansalaisen on maksettava 30 euroa siitä, että yhteisön 
lain mukaisuuden tarkistamista ja siihen liittyvää oleskeluasiakirjan myöntämistä koskeva 
pyyntö käsitellään. 

Näin ollen 30 euroa näyttää olevan määrä, joka pyydetään kaikista direktiivin 25 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan kuuluvista asiakirjoista (todistus oikeudesta pysyvään oleskeluun, 
todistus perheenjäsenen oleskelukorttia koskevan hakemuksen jättämisestä, oleskelukortti tai 
pysyvä oleskelukortti), lukuun ottamatta rekisteröintitodistusta, joka myönnetään maksutta. 

Alankomaiden lainsäädäntö on siten nyt direktiivin 25 artiklan 2 kohdan mukaista, koska 
Alankomaiden kansalaiset maksavat yli 30 euroa omista henkilökorteistaan 
(henkilötodistuksista 24. kesäkuuta 2004 annetun Alankomaiden lain nojalla).

Päätelmät
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Kuten jo edellisessä Euroopan parlamentille annetussa tiedonannossa todettiin, saatujen 
tietojen perusteella ei ole mahdollista määrittää, kuuluuko portugalilaisten työntekijöiden 
tilanne direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan. Lisätietoja tarvitaan erityisesti kyseisten 
portugalilaisten työntekijöiden nykyisistä työnantajista, näiden sijoittautumismaasta ja 
kyseisten nykyisten työnantajien ja portugalilaisia työntekijöitä palvelukseen ottavien 
henkilöiden tai yritysten välisestä suhteesta.

Oleskeluasiakirjojen kustannusten osalta komissio on arvioinut direktiivin 2004/38 täytäntöön 
panevaa Alankomaiden lainsäädäntöä ja todennut, että tarvittavat muutokset on tehty 
Alankomaiden lainsäädännön saattamiseksi yhteisön lain mukaiseksi.


